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คาถาม 2. สวัสดีครับอาจารย์…อาจารย์ครับอยากทราบเรื่ องการกาเนิดมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาครับ มันค้าน
กับหลักวิวฒั นาการหรื อเปล่าครับ? (พิธาน/ไม่ระบุจงั หวัด)
คาตอบ: พระพุทธศาสนาเชื่อในทฤษฎีววิ ฒั นาการครับ มีคาสาคัญที่บ่งชี้วา่ พระพุทธเจ้าทรงเน้นทฤษฎีน้ ีก็คือ
คือ 1.หลักไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา) หมายความว่าทุกสิ่ งมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่คงอยู่ในสภาพ
เดิม 2.การใช้คาเฉพาะสาคัญๆ กล่าวคือคาว่า ‘ปั จจยาการ’ หรื อ ‘ปฏิจจสมุปบาท’ หรื อ ‘อิทปั ปั จจยตา’ แปลว่า
‘การอาศัยกันและกันเกิดขึ้น’ พระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์น้ ีมิใช่พระเจ้าสร้ าง มนุษย์ต่างหากที่กุเรื่ องพ ระเจ้า
ขึ้นมา โดยที่ตวั เองก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าด้วยซ้ า (รายละเอียดโปรดอ่านเตวิชชสู ตร พระไตรปิ ฎกภาษาบาลีเล่ม
9) สมัยโบราณ คนอินเดียหลายคนบ้าพระพรหมแล้วก็บูชาพระพรหมว่าเป็ นผูส้ ร้ างโลกแล้วไม่ค่อยดูแลเอาใจ
ใส่ พ่อแม่บงั เกิดเกล้าแท้ๆของตัวเองก็มี
พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าถ้าจะถามหาคนสร้ างคนจริ งๆ ก็คือพ่อแม่ครับ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ (ม.มู.
12/452/487) ว่าปั จจัยที่ทาให้คนเกิดมานั้นมี 3 องค์ประกอบกล่าวคือ 1.พ่อแม่อยู่ร่วมกันหรื อมีเพศสัมพันธุ์
กัน (มาตาปิ ตโร สนฺ ติปติตา โหนฺ ติ ) 2.แม่มีฤดู (มาตา อุตุนี โหติ ) 3.มีจิตหรื อวิญญาณสัตว์มาเกิดในครรภ์มาดา
(คนฺ ธพฺโพ ปจฺจปฏฺฐิโต) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ทาให้มนุษย์เกิด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดว้ ยว่าคาสอนพราหมณ์ที่
บอกว่าพระเจ้าสร้ างโลกเชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่เคยมีใครเห็นพระเจ้า คนที่สอนเรื่ องนี้เป็ นคนแรกก็ไม่เคยเห็น
พระเจ้า
มนุษย์พากันอ้างว่ามีพระเจ้าสร้ างโลกเพราะไม่สามารถ อธิ บายปรากฏการณ์ตามเป็ นจริ งที่มีอยู่ใน
โลก อะไรที่มนุษย์จนปั ญญาจะอธิ บายก็โยนไปว่าเป็ นพระประสงค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า พระพุทธ เจ้าทรงอธิ บาย
ที่มาที่ไปของแนวคิดเช่นนี้ในพระไตรปิ ฎกหลายตอน เท่าที่ผมสังเกต คนที่เติบโตมาภายใต้วฒั นธรรมศาสนา
ที่สอนกันว่าพระเจ้าสร้ างโลกมักจะยึดถือความคิดเช่นนี้เหนียวแน่น หากได้รับการปลูกฝั งตั้งแต่เด็ก แต่ถา้
สังคมเปิ ดโอกาสให้มีอิสรเสรี ในการวิจารณ์ เช่น สังคมตะวันตก คนเหล่านี้ก็จะค่อยๆ คลายความนับถือไป
ในยุโรปสมัยนี้ มีคนประเภทหลังนี้หนั มานับถือพระพุทธศาสนากันมาก
ผมเคยอยู่ในยุโรปมาหลายปี ผมได้ยินนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับแนวหน้าของอังกฤษอธิ บาย
ว่าแม้จนบัดนี้ ก็ยงั หาคนชานาญทางศาสนศาสตร์ มาอธิ บายให้ประจักษ์ไม่ได้ดว้ ยซ้ าว่าจะพบพระเจ้าได้

อย่างไร? พระเจ้าอยู่ที่ไหน? มีคนพยายามอธิ บายมาหลายชัว่ อายุคน แต่ก็ไม่มีใครให้ความกระจ่าง เขาเองก็
พยายามเปิ ดโอกาสให้คนที่นบั ถือพระเจ้าพยายามให้เหตุผลหรื อหลักฐานว่าจะติด ต่อพระเจ้าได้อย่างไรด้วยซ้ า
พยายามหาอ่านมาหลายทศวรรษ จนแล้วจนรอด แม้จนบัดนี้ก็ยงั ไม่มี ผมว่าถ้าคุณสนใจ ไม่วา่ คุณจะเป็ นพุทธ
มามกะหรื อไม่ก็ตาม คุณควรจะใจกว้ าง พยายามอ่านคาสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิ ฎกให้ละเอียดก่อน
ค่อยลงความเห็นนะครับ

คาถาม 3. อีกอย่างที่บอกว่ามนุษย์เกิดจากพรหมที่มาบริ โภคง้วนดิน เครื อดินตรงนี้คืออะไรครับ? (พิธาน/ไม่
ระบุจงั หวัด)
คาตอบ: ทฤษฎีที่มาของมนุษย์จากพระไตรปิ ฎกอัคคัญญสู ตร อธิ บายว่าม นุษย์ด้งั เดิมสื บทอดมาจากอาภัสสร
พรหมที่เหาะเหิรเดินอากาศไปมา แล้วในที่สุด ก็มาพบง้วนดิน กระบิดินและเครื อดินบนโลก แล้วก็ลอง
รับประทาน หลังจากลองรับประทานแล้วร่ างกายก็หยาบขึ้น จนกระทัง่ เมื่อหันไปรับประทานข้าวสาลีแทน ก็
กลับกลายเป็ นมนุษย์ มีเพศชาย-หญิงปรากฏขึ้นมา
ต้องไม่ลืมว่านอกจากง้วนดินและเครื อดินแล้ว ยังมีกระบิดินอีกด้วย คาว่าง้วนดิน, กระบิดินและเครื อ
ดินนั้น ปรากฏในพระไตรปิ ฎกอัคคัญญสู ตร ทีฆนิกาย (เล่ม 11/56/92) คาว่า ‘ง้วนดิน’ ภาษาบาลีใช้คาว่า ‘รส
ปฐวี’ กระบิดิน ภาษาบาลีใช้วา่ ภูมิปปฺปฏิโก ส่ วน ‘เครื อดิน’ ภาษาบาลีใช้วา่ ‘ปทาลตา’
พระไตรปิ ฎกให้คานิยามไว้ไม่เหมือนกัน ครั้งแรกสุ ด บรรดาอาภัสรพรหมซึ่ งเหาะเหิรเดินอากาศได้
และมีแสงสว่างในตัวเองได้มาพบง้วนดินก่อน ง้วนดินดังกล่าวนี้มีลกั ษณะเหมือนนมสดที่ถูกเคี่ยวให้งวดแล้ว
ปล่อยให้เย็น ง้วนดินเหล่านี้ มีท้งั สี กลิ่ นและรส ถ้าเปรี ยบไปแล้วก็จะมีรสอร่ อยดุจรวงผึ้ง (ภาษาบาลีวา่ เสยฺ ย
ถาปิ ปยตตฺ ตสฺ ส นิพฺพายมานสฺ ส อุปริ สนฺ ตานก โหติ เอวเมว ปาตุรโหสิ สา อโหสิ วณฺ ณสมฺ ปนฺ นา คนฺ ธสมฺ ปนฺ
นา รสสมฺ ปนฺ นา เสยฺ ยถาปิ นาม ขุทฺทกมธุ อเนฬก เอวมสฺ สาทา อโหสิ ) พิจารณาจากคาอธิ บายภาษาบาลีใน
พระไตรปิ ฎกนี้ เห็นได้ชดั ว่าแม้จะเรี ยกว่าง้วนดิน แต่มีสัณฐานเป็ นเหมือนนมสดที่เคี่ยวให้งวดจนมีลกั ษณะ
แค่นแข็ง พอเห็นง้วนดิน พระพรหมที่เหาะเหิรเดินอากาศอยู่ก็สงสัยใคร่ ชิม จึงเอื้อมมือไปแตะแล้วมาสัมผัสที่
ลิน้ แล้วเกิดติดใจในรสชาติข้ นึ มา
พอง้วนดินหมดไป กระบิ ดินก็เกิดขึ้น มีคาอธิ บายในพระบาลีไตรปิ ฎกว่ามีลกั ษณะคล้ายเห็ด สมบูรณ์
ด้วยสี กลิ่นและรสเหมือนเนยใสหรื อเนยข้น มีรสอร่ อยดุจรวงผึ้งอย่างดี
(เสยฺ ยถาปิ นาม อหิฉตฺ ตโก
...วณฺ ณสมฺ ปนฺ โน คนฺ ธสมฺ ปนฺ โน รสสมฺ ปนฺ โน เสยฺ ยถาปิ นาม สมฺ ปนฺ นา วา สปฺปิ สมฺ ปนฺ น วา นวนีต เอววณฺ ณา
อโหสิ เสยฺ ยถาปิ นาม ขุทฺทมธุ อเนฬก เอวมสฺ สาทา อโหสิ ) หลังจากรับประทาน ก็ติดในรสกระบิดิน พอ
รับประทานมากๆ ผิวพรรณก็เริ่ มเปลี่ยนไปเป็ นหยาบกระด้างขึ้นมา
พอกระบิดินหมดไป ก็เกิดเครื อดินขึ้นมา เครื อดินนี้มีอธิ บายในพระไตรปิ ฎกบาลีวา่ เหมือนผล
มะพร้ าว สมบูรณ์ดว้ ยสี กลิ่นและรส คล้ายเนยใสหรื อเนยข้นอย่างดี มีรสอร่ อยดุจรวงผึ้งอย่างดี(เสยฺ ยถาปิ นาม

กลมฺ พกา เอวเมว ปาตุรโหสิ ฯ สา อโหสิ วณฺ ณสมฺ ปนฺ นา คนฺ ธสมฺ ปนฺ นา รสสมฺ ปนฺ นา เสยฺ ยถาปิ นาม ขุทฺทมธุ
อเนฬก เอวมสฺ สาทา อโหสิ ) หลังจากรับประทานเครื อดินจนหมด ร่ างกายก็หยาบกระ ด้าง แสงสว่างใน
ร่ างกายก็หมดไป ถัดจากนี้ก็ไป ก็ไปหากินข้าวสาลีกนั ต่อจนกระทัง่ เป็ นมนุษย์กนั ในที่สุด
อย่างไรก็ดี ผมอยากจะอธิ บายเพิม่ เติมว่าทฤษฎีการเกิดมาของสัตว์โลกว่าเริ่ มต้นมาอย่างไรนั้น
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิ ฎก (องฺ .จตุกฺก. 21/77/104) ว่าเป็ นหนึ่งในเรื่ องที่เป็ นอจินไตย (สิ่ งที่ปุถุชน
ธรรมไม่ควรคิดหรื อถึงคิดก็จะเข้าใจไม่ได้) อจินไตยทั้ง 4 คือพุทธวิสัย, ฌานวิสัย, ผลกรรมและการคิดเรื่ อง
ที่มาของโลก(โลกจินฺตา)ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร สังสารวัฏไม่ใช่วสิ ัยที่ปุถุชนจะสามารถตามไปเข้าใจได้ เพราะ
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาย้อนหลังไปหาที่สุดมิได้ ปุถุชนมีกิเลสหนา ถ้าใช้สติปัญญาระดับปุถุชนไปคิด
ใคร่ ครวญก็จะบ้าหรื อสติแตกไปได้
พระองค์ทรงอธิ บายไว้ในพระไตรปิ ฎก ว่าสังสารวัฏหรื อการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์น้ นั เป็ น
‘อนมตัคคะ’ (คือมีเบื้องต้นและเบื้องปลายที่วสิ ัยมนุษย์จะเข้าใจได้ถ่องแท้ไม่ได้) พระองค์ตรัส (ส.มหา.
19/1014/298;1020/300) ว่า อนมตคฺ โค โข สสาโร ปุพฺพา โกฏิ นปฺปํฺ ญายติ (สังสารวัฏมีเบื้องต้นเบื้องปลาย
ไม่มีมนุษย์ปุถุชนคนไหนจะสื บได้ เบื้องต้นเบื้องปลายก็ไม่ปรากฎ) ที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้ถ่องแท้ก็เพราะ
มนุษย์มีตณั หาและอวิชชาในใจมากเกินกว่าจะเข้าใจละเอียดได้
อย่างไรก็ดี เรื่ องราวในอัคคัญญสู ตรนี้ก็สะท้อนให้เห็นแนวคิดวิวฒั นาการความเป็ นมาของมนุษย์ซ่ ึ งก็
นัน่ แหละ ถ้าคุณสนใจจะพิสูจน์วา่ เป็ นจริ งหรื อไม่? ก็กระทาได้ยาก แม้วทิ ยาศาสตร์ จะสื บไปถึงยุคสมัยเริ่ มต้น
ที่มีมนุษย์ข้ นึ มาบนโลกก็ยาก พระพุทธเจ้าจึงตรัสสั้นๆ ว่าไม่ตอ้ งไปสนใจว่าเบื้องต้นเป็ นอย่างไร ควรจะเร่ ง
บาเพ็ญศีล สมาธิ และปั ญญาเพื่อให้ยุติการเวียนว่ายเกิดโดยเร็ วที่สุด
คาถาม 4. แล้วคาสอนในพระไตรปิ ฎกเราควรยึดทั้งหมดเลยหรื อเปล่าครับ? มีเพื่อนบอกว่า ‘เราเอาบางอันก็
พอแล้ว’ ผมก็คิดว่าถ้าเราเอาแค่บางส่ วนมันจะเป็ นคัมภีร์ทางศาสนาไปทาไม ก็ในเมื่อยังมีขอ้ ผิดพลาด ยึดถือได้
แค่บางสิ่ ง ยังไงอาจารย์ช่วยแนะนาด้วยครับ ผมงงมาก (พิธาน/ไม่ระบุจงั หวัด)
คาตอบ: ในบรรดาคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่พากันแต่งๆ มาทั้งหมด พระไตรปิ ฎกน่าเชื่อถือที่สุด คาสอนใน
พระไตรปิ ฎกบาลีถูกต้องที่สุดในบรรดาคาสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมด เมื่อพบคาอธิ บายใน
พระไตรปิ ฎกก็แปลว่าเราพบคาตอบสุ ดท้าย คาอธิ บายของเกจิอาจารย์ใดๆ ก็ตามที่ขดั แย้งกับพระไตรปิ ฎก ถือ
ว่าใช้ไม่ได้ คัมภีร์พระพุทธศาสนามีลาดับความสาคัญดังนี้ครับ 1.พระไตรปิ ฎก 2.อัฏฐกถา 3.ฎีกา 4.อนุฎีกา
5.ปกรณ์วเิ สส 6.คัมภีร์อื่นๆ จากนี้
โดยปรกติ เมื่อศึกษาคาสอนพระพุทธศาสนา เราเริ่ มจากพระไตรปิ ฎก คนตั้งใจศึกษาต้องพยายาม
ค้นหาความหมายในพระไตรปิ ฎกจากเล่มต่างๆ ให้ละเอียดเสี ยก่อน เมื่อไม่พบคาอธิ บายในพระไตรปิ ฎก เราจึง
ไปค้นในหมวดคัมภีร์อรรถกถา เมื่อไม่มีในคัมภีร์อรรถกถา เราไปค้นในหมวดคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิ

เสสและคัมภีร์อื่นๆ ตามลาดับ ถ้าไปพบคาอธิ บายในพระไตรปิ ฎกก็ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด เหมือนคาพิพากษาชั้น
ฎีกา คาอธิ บายใดๆ ของเกจิอาจารย์ในสมัยหลังจะขัดแย้งกับพระไตรปิ ฎกไม่ได้ ฉะนั้น ถ้าคุณสนใจคาสอน
แท้ของพระพุทธเจ้าควรจะวิง่ หาพระไตรปิ ฎก โดย เฉพาะพระไตรปิ ฎกฉบับสาหรับประชาชนคุณควรต้อง
อ่าน
ผมเป็ นนักอ่านตัวยงตั้งแต่เด็ก สมัยเรี ยนหนังสื อโรงเรี ยนประถม ผมเดินไปเรี ยนหนังสื อ เจอเศษ
กระดาษหนังสื อพิมพ์หรื อเจอหนังสื อข้างทาง ผมจะขนเก็บมาไว้บา้ นแล้วนัง่ อ่าน สมัยนั้น ห้องสมุดโรงเรี ยน
ยังไม่มี เดินไปเรี ยนหนังสื อ เจอกระดาษหรื อหนังสื อก็ยดั ใส่ จนเต็มกระเป๋ า ว่างก็เอาออกมาอ่าน จนครู ประจา
ชั้นและครู ใหญ่พยายามหาทุนให้เรี ยนแพทย์ เมื่อผมบวชเข้ามาแล้วก็ลุยอ่านแหลก หนังสื อวรรณกรรมทุก
ประเภทที่จะหาได้ผมอ่านหมด อ่านแม้กระทัง่ กัณฑ์เทศน์ในใบลานที่พระหยิบมาอ่านให้ชาวบ้านฟั ง งาน
เขียนของนักประพันธ์ดงั ๆ ผมเคยอ่านทั้งนั้น
คนสมัยนี้จานวนมากบอกว่าอ่านนิยายเรื่ องนั้นเรื่ องโน้นได้สาระประโยชน์ งานกวีของคนนี้มีเสน่ห์
สารคดีเล่มนั้นมีคติสอนใจ แต่วรรณกรรมที่ชาวบ้า
นผลิตเหล่านี้ท้งั หมดเทียบไม่ได้แม้แต่นิดเดียวกับ
พระไตรปิ ฎก ข้อคิดคาคมดีๆ หรื อหลักดาเนินชีวติ ที่เราพบในหนังสื อนิยายหรื อสารคดีใดๆ เทียบไม่ติดเลย
กับสาระที่อยู่ในพระไตรปิ ฎก ถ้าพูดถึงคุณค่าทางด้านพัฒนาจิตใจและสติปัญญา ผมยกให้พระไตรปิ ฎกเป็ น
อันดับหนึ่ง ที่บา้ นผมตอนนี้ก็มีหนังสื อเป็ นหมื่นเล่มนะครับ กาลังวางแผนต่อเติมใหม่เพื่อขยายห้องสมุด
ตอนนี้ ผมพยายามเอาแต่หนังสื อมีสาระเข้าไป หนังสื อที่เป็ นข้อ เขียนเกจิอาจารย์ท้งั หลายไม่วา่ พระหรื อ
ฆราวาส พวกที่พยายามเอางานเขียนคนอื่นมาแต้มแปะขายหากินที่สานักพิมพ์ต่างๆพิมพ์ขาย ผมจะคัดออกให้
หมด จะเจาะจงเก็บไว้เฉพาะหนังสื อหลักๆ เช่นคัมภีร์บาลี, สันสกฤตหรื องานวิจยั ที่มีสาระเท่านั้น
คาสอนพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์แบบในตัว ไม่มีขดั แย้งกันและละเอียด นักวิชาการสมัยนี้พูดถึง
การตีความไปต่างๆ ความจริ งแล้ว พุทธวจนะไม่จาเป็ นต้
องไปตีความอะไร ถ้าคนที่อา้ งตัวเองว่าเป็ น
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาศึกษาคัมภีร์พระไตรปิ ฎกบาลีให้แตก ตรวจสอบคาอธิ บายต่างๆ ให้ละเอียด ก็
จะเข้าใจได้เองว่าปริ บทหมายความว่าอย่างไร คนที่ตีความหลายคนทุกวันนี้มกั อ่านพระไตรปิ ฎกอย่างลวกๆ
ทาให้มองเห็นประเด็นแตกต่างกัน
ที่จริ งแล้ว เนื้อหาคาสอนพระพุทธเจ้ามิได้ตกหล่นแต่ปัญหามันอยู่ที่การสื บทอดคัมภีร์
พระพุทธศาสนาต่อๆ กันมาครับว่าจะมีประสิ ทธิ ภาพมากเพียงไร
การคัดลอกพระไตรปิ ฎกลงใบลานของ
ประเทศต่างๆอาจมีตกหล่นหรื อขาดตกบกพร่ องมากน้อยไม่เหมือนกัน ถ้ามิได้ศึกษาด้วยวิจารณญาณแล้ วก็
อาจไขว้เขวได้ แต่คนเป็ นนักวิชาการจริ งๆ จะไม่มีปัญหาครับ
เพื่อนของคุณที่บอกว่าเอาแค่บางอันในพระไตรปิ ฏกก็พอแล้ว ผมก็ไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอย่างไร
โดยองค์รวม พระไตรปิ ฎกทั้ง 45 เล่มมีประเด็นที่น่าศึกษามาก จะเป็ นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหรื อ
เป็ นชาวบ้านธรรมดาแต่อยากศึกษาพระพุทธศาสนาให้แตก ทุกล้วนแต่ตอ้ งเข้าใจ พระพุทธศาสนาโดยองค์
รวมทั้งหมด ไม่ใช่แค่บางส่ วน ก่อนที่จะนาบางส่ วนไปใช้ ต้องมองให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเสี ยก่อน

คาถาม 5. คาถามสุ ดท้ายแล้วครับเรื่ องคนเราตายแล้วมาเกิดใหม่ในชาติต่างๆ มีคนบอกผมว่า ต ามความจริ ง
แล้ว เราไม่มีเวียนว่ายตายเกิด แต่ที่บอกว่าเวียนว่ายตายเกิดน่ะ เพราะจิตเราที่ตอ้ งเวียนว่าย และที่เราเชื่อว่าตาย
แล้วเกิดใหม่เพราะไปเอาความเชื่อจากพุทธมหายาน เพื่อนบอกมาอย่างนี้นะครับ และเพื่อนบอกว่าพุทธทาส
ภิกขุก็บอกอย่างนี้ครับ (พิธาน/ไม่ระบุจงั หวัด)
คาตอบ: ถ้าผมพูดไปแล้ว ขออย่าได้โปรดว่าผมไม่เคารพท่านพุทธทาสนะครับ ข้อเท็จจริ งก็คือผมไม่ได้อ่าน
ผลงานของพุทธทาสเท่าไหร่ ถ้าพุทธทาสพูดแบบนี้ก็แสดงว่าท่านสอนผิด เป็ นได้วา่ คุณจะคัดลอกหรื อจามา
ผิดเองเสี ยมากกว่า
มีหลายคนคิดว่าพุทธทาสมีปรัชญาลึกซึ้ ง บางคนถึง
ขนาดนาไปเขียนวิทยานิพนธ์เปรี ยบเทียบ
ปรัชญาพุทธทาสภิกขุกบั นักปรัชญาตะวันตก ซึ่งผมเห็นว่าผิด เพราะคาสอนพุทธทาสที่ปรากฏในหนังสื อ
ของท่าน ไม่ใช่ปรัชญาของท่าน หากแต่เป็ นปรัชญาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปริ
นิพพานไปแล้ว เหลือแต่พระไตรปิ ฎกบาลีซ่ ึงพ ระองค์สั่งสอนไว้ ในการวิจยั ระดับสู ง ถ้าต้องการจะรู ้ วา่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร โดยอ้างแนวคิดของพระองค์อย่างเที่ยงตรงและแม่นยา (accurate and exact)
เราควรไปค้นอ่านดูในพระไตรปิ ฎก และพยายามอ้างตรงไปตรงมาอย่างที่พระองค์ตรัสไว้จริ งๆ จะดีกว่าอ้าง
จากคาอธิ บายของใคร
ผมเป็ นลูกศิษย์อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ผมใกล้ชิดกับท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ตั้งแต่เรี ยน
ชั้นบุรพศึกษา (ม.3) ที่มหามกุฏราชวิทยาลัย ผมได้อ่านหนังสื อท่านประจา ผมเคยเรี ยนกับท่านอาจารย์สุชีพ
ปุญญานุภาพเรื่ องพระไตรปิ ฎก ผมได้เกรด A โดยได้คะแนนดีเด่นในทุกวิชาที่ท่านสอน ท่านจึงมอบหนังสื อ
ท่านให้อ่านประจา ท่านมอบพระไตรปิ ฎกฉบับสาหรับประชาชนให้อ่าน 1 เล่ม ผมเคยติดพระไตรปิ ฎกฉบับ
สาหรับประชาชนของท่าน แต่ท่านอาจารย์ก็อธิ บายย้ าเสมอ ทานองว่า ‘แม้จะเห็นว่าหนังสื อพระไตรปิ ฎกฉบับ
สาหรับประชาชนที่ท่านเขียนมีคุณค่าก็ไม่ควรยึดติด อยากให้อ่านพระไตรปิ ฏกต้นฉบับภาษาบาลีดีกว่า เพราะ
พระไตรปิ ฎกฉบับสาหรับประชาชนมีไว้ให้ชาวบ้านที่อ่านภาษาบาลีไม่ออกอ่าน ถ้าอ่านพระไตรปิ ฎกบาลี
แล้วจะเข้าใจเนื้อหาสาระมากกว่าที่แปลเป็ นไทยหลายเท่านัก’
นับแต่น้ นั ผมจึงพยายามอ่านพระไตรปิ ฎกบาลี และ ไม่ค่อยได้สนใจงานของเกจิอาจารย์ไหนสมัย
หลัง ยกเว้นว่าจะเกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา เช่น ผลงานของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าฯ, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ถ้าจะอ่านงานเขียนของนักวิชาการสมัยหลัง ผม
จะเลือกอ่านผลงานของอาจารย์สุชีพ ปุญญา นุภาพเป็ นหลัก เพราะท่านไม่อธิ บายอะไรนอกพระไตรปิ ฎก
เด็ดขาด ที่เหลือก็จะอ่านพระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลี เพราะผมสนใจอยากรู ้ วา่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
พระไตรปิ ฎกอย่างไรโดยตรง (ที่เป็ นพุทธวจนะโดยตรงของพระองค์ในพระไตรปิ ฎก)
ไม่ใช่อา้ งจาก
เกจิอาจารย์สมัยหลัง งานพุทธทาสภิ กขุจึงไม่มีในบ้านผมแม้แต่เล่มเดียว ถ้าคุณสังเกตเห็นเวปไซต์ผม จะเห็น

ว่าผมได้พยายามตอบคาถามโดยอิงพระไตรปิ ฎกเป็ นหลัก ซึ่งจะทาให้คนอ่านได้ขอ้ มูลถูกต้องว่าพระพุทธเจ้า
ทรงมีทรรศนะไว้อย่างไร
ขอให้ความรู ้ คุณว่าเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิด มิใช่มีเฉพาะแต่ในอินเดียโ บราณก่อนพุทธกาลเท่านั้น
ยังมีในแถบอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์ของอียิปต์ดว้ ย พระไตรปิ ฎกระบุชดั ว่าสัตว์ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด
พระพุทธศาสนาทุกนิกาย ไม่วา่ เถรวาท มหายานหรื อวัชรยาน ล้วนแล้วแต่อธิ บายว่ามนุษย์เราตราบใดที่ยงั
ไม่สิ้นกิเลสก็ยงั ต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันทั้งสิ้ น ไม่มีใครหลุดพ้นจากวงจรนี้ไปได้ ความจริ งแล้ว คาสอน
เรื่ องสังสารวัฏ (วังวนของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารอันหาเบื้องต้นและที่สุดมิได้) มีมาก่อนพุทธกาล เป็ น
ความเชื่อที่แพร่ หลายในอินเดียมานานแล้ว เพียงแต่วธิ ี การหลุดพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าแสดงไว้แ ตกต่างจาก
ลัทธิ อาจารย์อื่นๆ โปรดทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชดั ว่าคนเราเมื่อตายไป จิตหรื อวิญญาณจะถูกกรรมนาพา
ไปเกิด คาสอนข้อนี้มีแสดงอยู่ในหลักคัมภีร์ของทุกนิกายของพระพุทธศาสนา
ปั ญหาของคุณเท่าที่ผมสังเกตมาก็คือพยายามอ่าน คาสอนพระพุทธศาสนาจากข้อเขียนเกจิอาจาร ย์
สมัยหลังมากเกินไป จึงเกิดความขัดแย้งไปหมด ถ้าคุณเพิ่งเริ่ มศึกษา อย่าไปติดในชื่อเสี ยงเกจิอาจารย์ให้มาก
เกจิอาจารย์หลายคนสมัยนี้ถูกสื่ อหรื อศิษย์ใกล้ชิดเสกสรรปั้ นแต่งให้ยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา
หนังสื อธรรมะที่พิมพ์ขาย อ่านแล้วจะสับสน คุณควรจะอ่ านเนื้อหาคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง ผม
อยากให้คุณเริ่ มต้นใหม่ดว้ ยการ 1.อ่านหนังสื อของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพไว้ให้ครบทุกเล่ม ถ้าไม่สามารถ
อ่านได้ทุกเล่ม มีพระไตรปิ ฎกฉบับสาหรับประชาชนเล่มเดียวก็พอครับ ขอให้หมัน่ อ่านทุกวัน 2.ถ้าไม่ใช่ท่าน
อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ก็ขอให้ติดตามอ่านหนังสื อของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ปยุตฺโต) 3. พยายาม
เริ่ มอ่านพระไตรปิ ฎกแปล แม้วา่ จะลาบากในช่วงเริ่ มแรก แต่ต่อๆ ไปคุณก็จะชินไปเองและซึ มซับสัจธรรมได้
ไม่ยากครับ

